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Ännu en vecka på vårterminen är tillryggalagd och verksamheten rullar på och det händer 
grejer hela tiden.  

Under påsklovet har Matilda genomfört en uteritt med fem glada hästar och ryttare. Så skönt 
och välförtjänt för våra hästar att få komma ut i skogen. Ungdomssektionen har haft ett 
härligt Stallhäng för klubbens alla barn och ungdomar som var fartfyllt, glatt och lå
har också haft påskjakt som engagerade många att leta efter påskägg runtom på hela 
anläggningen.  

Ridskolecuplaget har ridit finalen och kom på en hedrande 4:e placering. Starkt jobbat att 
komma till finalen! Grattis laget och ORK!

Top Nawaro har stått med våtvarmt omslag i veckan då vi misstänker en hovböld. 

Joker togs ut från en lektion under vecka
inne.  

Ungdomssektionens barnkalas är omåttligt populära och i lördags var det hela 20 barn som 
kalasade på ORK och fick testa på att rida. 

Vi har fått en ”nygammal” hyresgäst i den tomma boxen. Det är 
stjärna Billy som är tre år gammal. Välkommen!

Rebecka J, Matilda A, Isak och Ida K har under helgen varit i Helsingborg på en 
fördjupningskurs på Ungdomsledarutbildningen i ämnet ”Styrelseproffs och organisation”. 

Arbetet med att byta underlag
arbetet fortskrider under kommande helg. Vi tackar alla som hjälper till och gör detta möjligt 
och till alla som visar stor hänsyn. 

Vi planerar att hålla en Grönt Kort
spikas och så går det bra att anmäla sig så fort inbjudan är ute. Håll utkik på anslagstavlan 
och på hemsidan.  

På söndag den 30 april är det dags att plocka skräp. Vi samlas på ORK kl. 10 och håller 
sedan på fram till kl. 14. Häng på du oc
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Ännu en vecka på vårterminen är tillryggalagd och verksamheten rullar på och det händer 
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Top Nawaro har stått med våtvarmt omslag i veckan då vi misstänker en hovböld. 
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